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CAMPEONATO DE CLUBES FILIADOS DA
FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE - SCRATCH
O Campeonato de Clubes Filiados da Federação Paulista de Golfe, foi desenvolvido visando
oferecer aos jogadores SCRATCH mais uma competição entre os clubes, e servir como uma
classificatória ao possível Campeonato de Clubes de Golfe do Brasil.
1

Etapas Classificatórias
1.1 – Valerão os 2 primeiros resultados GROSS dos jogadores dos clubes filiados a FPG após o
encerramento de cada competição, de 36 buracos, 54 buracos e/ou 18 buracos, de acordo
com as condições do campeonato/torneio. Nos campeonatos que tenham a participação da
categoria feminina serão considerados também estes resultados.
1.2 – Somente serão válidos os resultados dos jogadores com index oficial;
1.3 – Para efeito da escolha dos resultados serão aqueles das categorias index até 8,5; Index
8,6 a 14,0; 14,1 a 19,4 e 19,5 a 25,7.
1.4 – Os atletas somente poderão pontuar para o clube onde mantém o seu handicap index
no primeiro torneio que estiver jogando; ou seja, somente representará um clube na edição
de 2019.

2

Etapas Semifinal e Final
2.1 – Encerradas as etapas de classificação, após a disputa do Torneio Aberto do Lago Azul
Golfe Clube programado para os dias 09 e 10.11.2019, estarão classificados para as semifinais
os clubes colocados na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª colocações;
2.2 – Nas etapas da semifinal e final, os clubes deverão se apresentar com 5 (cinco) jogadores.
Os atletas representantes nas etapas semifinal e final somente poderão ser aqueles que
tenham jogado pelo menos uma competição na etapa classificatória.
2.3 – Os jogos das semifinais e final serão disputados na modalidade MATCH PLAY, sendo:
✓ 1 DUPLA COMPOSTA e
✓ 3 SIMPLES
2.4 – Os jogos para as semifinais serão um jogo único, sendo:
Jogo 1 (2º x 3º colocado da etapa classificatória);
Jogo 2 (1º x 4º colocado da etapa classificatória);
A final será jogada no dia seguinte à semifinal entre:
➢ Ganhador do jogo 1 versus o ganhador do jogo 2;
Ainda haverá a disputa do
➢ 3º e 4º lugares entre o perdedor do jogo 1 versus o perdedor do jogo 2.
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3

Desempates
3.1 Para a fase classificatória em caso de empates entre os clubes participantes, o critério de
desempates será:
A. Soma dos pontos obtidos nos últimos 9 torneios;
B. Soma dos pontos obtidos nos últimos 6 torneios;
C. Soma dos pontos obtidos nos últimos 3 torneios;
D. Melhor resultado obtido no último torneio;
3.2 – Em caso de empates nos jogos das semifinais e finais o critério de desempates serão;
A – Confronto direto;
B – Soma dos pontos maiores do confronto exemplo 6/4, os pontos válidos e o 6;
C – Soma dos pontos menores do confronto exemplo 6/4 os pontos válidos e o 4.

4

Pontuação
4.1 Na fase classificatória serão creditados ao clube com os melhores resultados da soma dos
2 resultados:
1º lugar = 25 pontos;
2º lugar = 20 pontos;
3º lugar = 15 pontos;
4º lugar = 10 pontos;
5º lugar = 05 pontos;
6º lugar = 03 pontos;
7ª lugar = 01 ponto;
No caso de empates os pontos serão somados e divididos entre os clubes empatados;

5

Premiação
5.1 Após a conclusão dos jogos da final, serão premiados:
a) – Clube campeão Taça de posse transitória;
b) – Clube campeão Taça de posse definitiva;
c) – Jogadores do clube campeão com medalhas de ouro;
d) – Clube Vice-Campeão Taça de posse definitiva;
e) – Jogadores do clube vice-campeão medalhas de prata;
d) jogadores dos clubes 3º e 4º lugares medalhas de bronze.

6

Uniformes
6.1 – Para as etapas da semifinal e final os clubes participantes deverão se apresentar
devidamente uniformizados, ficando vetada a participação do clube que não atender as
normas deste item.

7

Mando de Jogos Semifinal e Final
7.1 – O mando de jogo das etapas semifinais e final será da Federação Paulista de Golfe,
cabendo à mesma a escolha do campo para a disputa das etapas, não podendo ser em
nenhum dos clubes classificados.
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Prêmio pelo título da competição
A equipe campeã da competição estará automaticamente classificada para disputar o
Campeonato Brasileiro de Clubes, ou outra competição que a Federação Paulista de Golfe
indicar.

9

Outras informações
9.1 – Os clubes em débito com a FPG não poderão participar das etapas classificatórias até a
solução dos débitos junto a entidade.
9.2 - Serão aplicadas na competição as normas determinadas pela reunião do Conselho
Arbitral da FPG, Comissão de Handicap Index e Tribunal de Justiça Desportiva.
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